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Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att avslå motionen.
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell,
Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till förmån för
bifall till motionen.
Uppsala den 10 oktober 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla
M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD),
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell,
Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter
Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Bengt
Westman och Irene Zetterberg (båda S).
Ärende
I motion av Maria Gardfjell och Eva Adler
(båda MP), väckt den 23 april 2012, yrkar motionärerna att kommunfullmäktige beslutar att
uppdra åt äldrenämnden att ta initiativ till en
bostadsförmedling för trygghetsboende tillsammans med bostadsbolagen avseende ansökningar till trygghetsboenden, ärendets
bilaga 1.
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Remissbehandling
Motionen har remitterats till äldrenämnden,
bilaga 2 och till Uppsalahem AB, bilaga 3.
Äldrenämnden anser att det är mycket viktigt
att möta de äldres behov av trygga och tillgängliga bostäder med välfungerande trygghetsbostäder. I IVE 2012-16 har nämnden ett
uppdrag att införa ett tydligt system för trygghetsbostäder. Nämnden har i samband med
detta uppdrag gjort en genomlysning av frågan
och har ambitionen att bidra till att ett tydligt
och mer enhetligt system för trygghetsbostäder
skapas.
Nämnden har dock en viktig reservation kring
frågan i och med att de inte själva förfogar
över externa hyresvärdars bostäder och därför
inte ensam kan införa ändringar i systemet.
Nämndens ambition är dock att bjuda in till
dialog med de olika aktörerna som finns på
marknaden för att på så sätt undersöka möjligheten till samordning. Nämnden planerar att
tillskapa en resurs med uppgift att samordna
ansökningarna, delta när bostäder ägda av
kommunen visas och informera i frågan.
Uppsalahem stöder motionärerna i viljan att
det ska vara enkelt och möjligt att få ett passande boende som äldre. Motionärernas förslag
löser inte självklart de frågeställningar som tas
upp. Enligt Uppsalahem söker endast 20 procent aktivt bostad av de som står i kö till deras
reguljära bostäder, medan resterande är anslutna för eventuella framtida behov. En
gemensam kö skulle enligt Uppsalahem leda
till att man som individ måste stå i flera köer
ifall man önskar flytta till en annan hyresrätt
tidigare eller är osäker på när i livet man är i
behov av en ny bostad, då kön till enbart trygghetsbostäder inte ger någon flexibilitet till
andra boenden.
Ett annat argument Uppsalahem framför är att
de vid all nyproduktion har högt fokus på till-gänglighet och möjligheten till kvarboende
vilket skapar fler möjligheter utanför konceptet
trygghetsbostäder.
Föredragning
Uppsalahem och äldrenämnden anser båda att
frågan kan lösas genom dialog mellan berörd
nämnd och de olika bostadsbolagen. Eftersom
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nämnden redan har påbörjat detta arbete och
mot bakgrund av att det är fler aktörer än kommunen på marknaden och en lösning därför
kräver samförstånd mellan aktörerna föreslås
att motionen avslås.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Förslaget som innebär att äldrenämnden enligt
tidigare uppställd plan tar initiativ till dialog
med övriga bostadsaktörer för ett vidare-utvecklat gemensamt kösystem avseende trygghetsbostäder bedöms rymmas inom befintliga
budgetramar för de olika involverade aktörerna.

